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PRESSMEDDELANDE 
 

 

Miljöministern gjorde en 
miljöinsats på båtmässan. 
 

 

Miljöministern Lena Ek gjorde en miljöinsats på båtmässan i Stockholm genom att 
köpa en Scrubbis. Lena skippar giftig bottenmålning och istället använder Scrubbis 
för att rengöra båtskrovet från beväxning. 
 
Lena deltog i en debatt om havsmiljön och båtbottenfärger på båtmässan. Efter debatten fick 
Lena titta på miljövänliga alternativa produkter. Hon tyckte att Scrubbis passade henne som 
båtägare och slog till och köpte en Scrubbis på plats.  
 
Så här sa Lena Ek när hon fick se och känna på Scrubbis: 
 
"Vet ni vad!? Jag har tre båtar, en liten och två större båtar. På somrarna brukar jag hoppa i 
vattnet och simma runt och under båten för att skrubba båtskrovet med en rotborste. Jag 
förstår exakt vad Scrubbis går ut på. Beväxning sitter ju löst då båten är i vattnet och här ser 
jag ett enkelt verktyg för att jag ska ta hand om skrovet på ett miljövänligt sätt. Jag slår till 
direkt. 700 kr är ett billigt pris för att rädda miljön! " 
 
Scrubbis är ett speciellt verktyg för att rengöra skrovet på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. 
Med rengöringsverktyget Scrubbis rengörs båtskrovet medan båten ligger kvar i vattnet 
under säsongen. Rengöringshuvudet är försett med böjliga skraplister och har en flytkraft på 
2 kg samt ett 3,2 m långt teleskopskaft. Flytkraften gör halva jobbet genom att den ständigt 
trycker upp mot skrovet och skrapar rent. 
 
Det finns 520 000  båtägare i Sverige som måste göra något åt sitt båtskrov för att skydda 
mot beväxning. Bland båtägarna är det 13 % som dyker under båten och skrubbar rent 
skrovet för hand. Scrubbis är ett nytt verktyg som underlättar skrovrengöringen avsevärt och 
på ett miljövänligt sätt. 
 
Scrubbis lanserade en ny och förbättrad version 3 på mässan ALLT FÖR SJÖN 2013. 
 
Scrubbis finns att köpa på SeaSea butiker och Erlandssons brygga. Den finns även att 
beställa från webbshopen www.Scrubbis.se . Ordinarie priset är 695 kr. 
 
Scrubbis AB är ett utvecklingsföretag som har tagit fram Scrubbis för att erbjuda ett enkelt och 
miljövänligt alternativ till dagens skrovrengöring. Vi har samarbetat med grafiker, designer, båtägare 
och tillverkare för att realisera denna produkt. Målet har varit att ta fram en enkel, billig, mobil och 
framförallt miljövänligt verktyg där den enskilda båtägaren kan sköta sin egen skrovrengöring. 
 
För att läsa mer om produkten, ladda ner bilder eller titta på instruktioner gå till hemsidan: 
http://www.scrubbis.se . För pressdokument och bilder http://www.scrubbis.se/sv/press.html  
Vid frågor kontakta Svante Bahrton på tfn 070-549 67 90 eller info@scrubbis.se. 



 2013-03-18 
 

 
 
 
 

       
 

         
 

    


